
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea înfiin��rii Serviciului de evaluare complex� a persoanelor adulte 
cu handicap în cadrul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului 

Alba 
 

Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� ordinar� în data de 31 iulie 2007 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind aprobarea înfiin��rii Serviciului de 

evaluare complex� a persoanelor adulte cu handicap în cadrul Direc�iei generale de asisten�� 
social� �i protec�ia copilului Alba; 

- Referatul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba nr.6155 din 
12.07.2007 privind propunerea de înfiin�are a serviciului de evaluare complex� a persoanelor 
adulte cu handicap ; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane �i gestiunea func�iei publice nr.8445 din  
17.07.2007 . 
 V�zând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – de s�n�tate �i asisten�� social� 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii 448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- Hot�rârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.448/2006; 
- Legii nr.231/2007 pentru aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr.10/2007; 
- Art.91-(2), litera „c” din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�. 

� În temeiul art.97-(1) �i art.115-(1), litera „c” din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, republicat�, adopt� prezenta 
 

HOT�RÂRE 
 
 Art.1. Se aprob� înfiin�area Serviciului de evaluare complex� a persoanelor adulte cu 
handicap în cadrul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba, având structura 
de personal cuprins� în anex� – parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 Art.2.  Num�rul de posturi prev�zut în statul de func�ii �i organigrama Direc�iei generale de 
asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba, aprobate prin Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr.97 
din 28.06.2007 se suplimenteaz� cu 5,75 posturi, iar posturile de “muncitor calificat” de la pozi�iile 
170, 171,194, 344, 419, 573, 623, 658 si 678, se transform� în posturi de “�ofer”. 
 Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba, se înainteaz� �i se 
comunica: 

- Institu�iei  Prefectului – jude�ul Alba; 
- Direc�iei juridice �i cancelarie; 
- Direc�iei Generale de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului Alba; 
- Biroul resurse umane �i gestiunea func�iei publice. 
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